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Satsingsområde 1 – Arbeidsplasser 

 

Strategier:  

• Koordinere næringsutvikling gjennom 6k Næring (et forum der de næringsansvarlige i 

hver kommune og regionrådet deltar) og profesjonalisert næringsbistand 

• Arbeide for økt verdiskaping i eksisterende og nye næringer 

• Utvikle og videreføre prosjekt «Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal» 

 

Tiltak  Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal 

Status Basert på forprosjektet «NTNU og Nord-Gudbrandsdalen» i 2017-

2018 signerte Regionrådet i 2019 intensjonsavtale med NTNU om 

Universitetsregion Nord-Gudbrandsdal. Det ble inngått avtale med 

Skåppå AS om kjøp av prosessledelse. Fra oktober 2020 er det ansatt 

egen prosjektleder ved Regionkontoret i 100% stilling, foreløpig for 

en 3-årsperiode. Regionrådet fikk i 2019 tilsagn om medfinansiering 

fra Oppland fylkeskommune i 5-års perioden 2019-2023 basert på 

årlig søknad og rapportering. Vi fikk innvilget 1 mill. for budsjettåret 

2019. Ved utgangen av 2020 er det igangsatt i alt 17 delprosjekter. 

Prosjektet Velferdsteknologi har egen prosjektleder og økonomi 

frikoblet fra Universitetsregion-prosjektet. Det samme gjelder 

prosjektet Flomrespons der prosjektledelsen ivaretas av Skåppå AS. 

Beskrivelse Offentlig sektor i Nord-Gudbrandsdal har et stort behov og potensial 

for mer forsknings- og utviklingsarbeid for å videreutvikle og sikre 

gode, offentlige tjenester. Økt innovasjonskraft vil samtidig kunne 

utløse flere arbeidsplasser, bedre rekrutteringa og øke regionens 

attraktiviteten som bo- og arbeidsregion. Universitetsregion Nord-

Gudbrandsdal skal utløse behovs- og brukerdrevet innovasjon i 

kommunale tjenester, næringslivet og frivillig sektor der kommunene 

kobles sterkere mot forsknings-, utdannings- og utviklingsmiljøer, 

næringslivet, frivillig sektor og virkemiddelapparatet. 

Målsetting Prosjektet skal bidra til å skape kultur for nyskaping og styrke evnen 

og viljen til omstilling i kommunen og lokalsamfunnet. Prosjektet 

skal utløse 24 nye FoU/utviklingsprosjekter i året og 300 nye 

arbeidsplasser i regionen. Målsettinga skal realiseres gjennom 

vektlegging av innovasjonsprosesser, miljø- og klimafokus, 

kunnskapsutvikling og forsterket samhandling og bygging av nettverk 

i og utenfor regionen. 

Prioriterte 

oppgaver 

• Konsolidere prosjektorganiseringa i regionen og kommunene 

• Identifisere nye områder for innovasjon og utvikling  

• Følge opp og fullføre igangsatte prosjekter 

• Styrke kommunenes innovasjons- og metodekompetanse  

• Utvikle en kultur for kontinuerlig innovasjon med politisk og  

  administrativ forankring og støtte 

• Skape nye arbeidsplasser gjennom samarbeid med lokalt næringsliv 

• Tiltrekke seg forsknings- og utviklingsmidler 

• Gjennomføre samlinger for å koble kommunene med FoU,  

 virkemiddelapparat, næringsliv og privat sektor 

Ressurser • NTNU og andre aktører innen forskning, utdanning og utvikling 

• Innlandet fylkeskommune 
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• Private næringsaktører 

• Skåppå AS 

• Regionrådets administrasjon 

• Kommunene i Nord-Gudbrandsdalen 

• 6K Næring 

Tilsagn 2021 Annen finansiering 

 

 

Tiltak   Velferdsteknologi 

Status Prosjektet har egen prosjektleder i 100%.  Prosjektet er en del av det 

"Nasjonale velferdsteknologiprogrammet". Prosjektet er 2-årig, men 

er videreført i ett ekstra år av Helsedirektoratet. 

Prosjektet er eksternt finansiert.  

Beskrivelse Prosjekt «Smart velferdsregion Nord-Gudbrandsdal» skal mobilisere 

kommunene til å videreutvikle kompetanse innen digitalisering,  

 

Prosjektet skal bidra til å øke kompetansen om digitalisering og 

smarte samfunn i Nord-Gudbrandsdal gjennom offentlig sektor, 

næringslivet, akademia og innbyggere. Det skal også bidra til 

verdiskaping og sysselsetting der det er mulig. Denne satsingen vil 

øke mulighetene og legge grunnlag for et innovativt og produktivt 

samarbeid mellom kommunene. Gode idéer som for den enkelte 

kommune ikke vil være mulig å realisere alene, vil få et større miljø å 

utvikle seg i. Dette er med på å kvalifisere og spisse satsingen, men 

også bidra med muligheter for pilotering og videreutvikling der 

behovet og mulighetene er størst. 

 

Det er kvartalsvis rapportering og det blir levert på milepæler i tråd 

med målene som er satt nasjonalt og lokalt. 

Målsetting Innbyggerne i Nord-Gudbrandsdalen skal uavhengig av alder, 

funksjonsnedsettelse eller bosted motta etablerte 

velferdsteknologitjenester, der tiltaket er vurdert til å bidra til økt 

mestring og trygghet. 

Prioriterte 

oppgaver 

Iverksette prosesser i h.h.t. vedtatt plan, i tett samhandling med 

kommunene 

Ressurser • NTNU og andre FoU-aktører 

• Nasjonalt velferdsteknologiprogram (KS, Direktoratet for e-helse 

og Helsedirektoratet). 

• Helseinn 

• Innlandet fylkeskommune 

• Fylkesmannen i Innlandet 

• Private næringsaktører 

• Regionrådets administrasjon 

• Regiondata 

• Kommuneadministrasjonene 

• Nord-Gudbrandsdal Vidaregåande skule 

• Karriere Oppland Gudbrandsdal 

• Sykehus Innlandet  

• USHT Gjøvik 

• MedLearn 
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• Lørn. Tech 

• Region Sør-Østerdalen 

• 12.1- samarbeidet 

Tilsagn 2021 Annen finansiering 

 

 

Tiltak    Flomrespons 

Status Prosjektet har egen prosjektleder innleid fra Skåppå AS. Prosjektet er 

et før-kommersielt anskaffelsesprosjekt, finansiert av Norges 

Forskningsråd. Prosjektet går over tre år, og skal etter planen 

ferdigstilles i 2022. Første fase er påbegynt. Andre fase begynner etter 

planen medio mars 2021.  

 
Beskrivelse Prosjektet Flomrespons skal utvikle en teknologi som tilrettelegger 

for mer detaljert flomvarsling på lokalt nivå. På grunn av et fuktigere 

og mer uforutsigbart klima, er flom og naturkatastrofer er et økende 

problem både nasjonalt og globalt. Mer ekstremvær fører til flere 

ressurskrevende og risikable situasjoner i mange norske kommuner, 

og resulterer i store kostnader, høy risiko og effektivitetstap for både 

det private og offentlige.  

Gjennom dette prosjektet ønsker Regionrådet i Nord-Gudbrandsdal å 

utvikle et verktøy som varsler flom på et mer lokalt nivå og tidligere 

tidspunkt, samtidig som det gjør systemet mindre personavhengig enn 

i dag. Dette kan redusere risikoen for innbyggere, og gi store 

kostnadsbesparelser for både det offentlige, innbyggerne, 

forsikringsbransjen og andre private næringsdrivende.  

 

Dette prosjektet er en før-kommersiell anskaffelse. Vi er for tiden i 

første fase, der fire utvalgte leverandører utarbeider detaljerte skisser 

for gjennomføring av prosjektet. Leverandørene har ulike 

tilnærmeringer til problemstillingen, og vi vil basert på deres 

leveranser vurdere hvilke løsninger som best treffer våre behov. Tre 

leverandører får muligheten til å utvikle produktet i utviklingsfasen, 

før to leverandører får teste en pilot av produktet. 

 
Målsetting Utvikle en løsning for varsling av flom på lokalt nivå, som er enkel å 

bruke uavhengig av person, og som gir kommunene mulihget til å 

iverksette målrettede beredskapstiltak før flommen oppstår.  
Prioriterte oppgaver Følge framdriftsplan og ha god dialog med leverandørene, for å få 

en løsning som er tilpasset kommunenes behov.  
Ressurser • Regionrådets administrasjon 

• Rådmannsutvalget 

• Prosjektgruppe fra kommunene 

• Skåppå AS 

• NTNU – prof. Oddbjørn Bruland 

• NVE 

• Sweco Norge AS 

• Sintef Energi 

• Skred AS 

• Pipelife AS 

• Norges Forskningsråd 
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Tilsagn 2021 Ingen nye tilsagn 

 

 

Tiltak    Samarbeid med Gardsgründer 

Status Videreføre tilskudd fra regionrådet med kr. 60.000,- for 2021 

Beskrivelse Gardsgründer er et utviklingsprogram for gårdbrukere som ønsker å 

videreutvikle gården sin. Deltakerne får hjelp og veiledning gjennom 

prosessen fra idé til produkt. Prosjektet består av følgende deler: 

- Inspirasjonsseminar 

- Tre fellessamlinger 

- Individuell mentoropplæring 

2020 er siste året av en 3-årig prosjektplan. 

Målsetting • Bistå gårdbrukere i utvikling av næringspotensialet på gården 

• Bidra til økt ressursutnyttelse og inntjening i landbruket  

• Bidra til at flere kan leve av gårdens ressurser 

• Øke nyskapingen i landbruket samt legge til rette for at idéer kan 

utvikles til ferdig produkt 

• Bidra til nettverksbygging innenfor landbruket 

Prioriterte 

oppgaver 
• Bistå med midler slik at Gardsgründer kan videreføres i 2020 

• Bidra til at Gardsgründer-satsingen følges opp og videreutvikles i 

henhold til behov og strategier 

Ressurser - Tilskudd fra Sparebank 1 Gudbrandsdal og Sparebank 1 Lom og 

Skjåk 

- Tilskudd fra regionrådene i Gudbrandsdal 

- Tilskudd fra Fylkesmannen i Oppland 

- Egenandel fra deltakerne 

- Støtte fra Næringshageprogrammet til SIVA 

- Skåppå A/S  
Tilsagn 2021 Ingen nye tilsagn 

 

  

 

Tiltak   Samarbeidsavtale med Gudbrandsdalsmat 

Status Gjeldende avtale gjaldt fram til 01.06.20. Ny avtale fra 2021 

Beskrivelse Gudbrandsdalsmat har nå 27 andelseiere, og er en sentral aktør i 

markedsføring, distribusjon og salg av lokale matprodukter. 

Produksjon og foredling av lokalmat er et stadig viktigere 

satsingsområde innen landbruket i regionen. Gudbrandsdalsmat er en 

viktig samarbeidspartner i gjennomføringen av Kokkekamp 

Elevbedriftsmesse som arrangeres hvert år. 

Målsetting • Bidra til at lokale produsenter får økt omsetning av sine produkter 

• Bidra til at Gudbrandsdalsmat blir nasjonalt ledende på 

distribusjon av lokalproduserte matvarer 

Prioriterte 

oppgaver 
• Gjennomføre tiltak i samarbeidsavtalen 

• Regionrådet vil stimulere til at Gudbrandsdalsmat videreutvikles 

slik at regionens rolle innenfor lokal matproduksjon blir 

ytterligere forsterket 

Ressurser • Serviceavgift og provisjon fra medlemmene  

• Støtte via samarbeidsavtalen med regionrådet 
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Tilsagn 2021 50 000  

 

 

Tiltak   Gudbrandsdalstinget 

Status Nord-Gudbrandsdal har hatt sekretariatet i 2020. 

Gudbrandsdalstinget består av politisk valgte representanter for 

kommunene Dovre, Gausdal, Lesja, Lillehammer, Lom, Nord-Fron, 

Ringebu, Sel, Skjåk, Vågå, Øyer og fylkeskommunen. Fylkesmannen 

har møte- og talerett. Det samme gjelder kommunenes rådmenn og 

fylkesrådmann.  

 

Beskrivelse Gudbrandsdalstinget er organisert i to årlige møteplasser der ordfører, 

opposisjonsleder og rådmann møter. Det er også organisert med et 

arbeidsutvalg. Regionkontorene er sekretariat for 

Gudbrandsdalstinget. For 2021 skal Lillehammerregionen ha ansvaret. 

Målsetting • Tinget er en politisk arena som skal ta opp og fronte felles 

politiske saker og fungere som et tydelig talerør for 

Gudbrandsdalen 

• Tinget skal utvikle en felles politikk for viktige områder for 

Gudbrandsdalssamfunnet 

• Tinget skal fremme samarbeid og bidra til utvikling og 

verdiskaping i hele regionen 

Prioriterte 

oppgaver 

Å konkretisere målsettingene gjennom aktiv bruk av 

styringsdokumentene. 

Ressurser Tidsressurser og direkte kostnader til dette arbeidet må frigis fra 

eksisterende driftsressurser. 

Tilsagn 2021 Ingen nye tilsagn 

 

 

 

Tiltak   Nærings- og samfunnsmessig interessearbeid 

Status Økonomisk reserve for å møte uforutsette hendelser der kommunene 

har et behov for regional innsats.  

Beskrivelse Å ha handlingsrom til å kunne sette inn tiltak til å motvirke negative 

samfunnsmessige konsekvenser.  

Målsetting Være forberedt til å sette i verk raske tiltak ved behov 

Prioriterte 

oppgaver 

Å kunne knytte til seg ekstern spisskompetanse som kan bistå i 

politiske prosesser. Eksempel fra 2019 og 2020 er NORTURA-saken. 

Regionrådet skal bistå i etablering av Gudbrandsdal Slakteri. 

Ressurser Regionrådet 

Tilsagn 2021 480 000 

 

 

 

Tiltak   Økonomisk støtte til prioriterte arrangement 

Status Videreføring av årlig rammebevilgning 

Beskrivelse Kulturnæringene har potensiale for vekst. 

Bevilgninger skal øremerkes kultur- og naturbaserte arrangement i 

kommunene. 

Arrangementene skal ha økonomiske ringvirkninger, 

utviklingspotensial og profilere regionen på en god måte. 
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Målsetting Styrke næringspotensialet i denne typen arrangement. 

Bidra til å gi innbyggere og tilreisende gode opplevelser. 

Stimulere til aktiviteter med et langsiktig perspektiv. 

Prioriterte oppgaver Det skal legges særlig vekt på å styrke vinklingen mot en 

næringsmessig utvikling av de ulike arrangementene. 

Fordele midler etter søknader om støtte til  kultur- og naturbaserte 

arrangement 

Evaluere ordningen 

Ressurser Daglig leder får fullmakt til å fordele rammebevilgningen etter 

innstilling fra 6K Næring 

Løyvinger fra 2020 for saker som er avlyst p.g.a. Covid19 er 

gjeldende for 2021. 

Tilsagn 2021 400 000  
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Satsingsområde 2 – Kommunikasjon og infrastruktur 
 

Strategier: 

• Påvirkningsarbeid for å sikre fullføring av E6-utbygginga, og prioritering av 

hovedferdselsåra E6, Rv15 og E136, samt Dovrebanen og Raumabanen. 

• Strategi 2.: Politisk og strategisk påvirkningsarbeid for å sikre at vår region får sin 

forholdsmessige andel av utbedringsmidler til fylkesvegnettet. 

• Bedre kollektivtilbud for reisende med tog og buss. 

• Sluttføre arbeidet med fiberutbyggingen. 

• Styrket sivil beredskap gjennom teknologiutviklingsprosjektet Flomrespons. 

 

 

Tiltak   Politisk interessearbeid 

Status Politisk interessearbeid  

Prosjektregnskap P249 

Beskrivelse Interkommunalt politisk råd for Nord-Gudbrandsdal har hatt et 

budsjettområde over mange år under denne tittelen. Dette området blir 

brukt til å finansiere deler av det politiske arbeidet i 

representantskapet og andre relevante fora og samarbeidsområder. 

Budsjettområdet krever ny løyving for de kommende åra. Det er et 

løpende behov for en utadrettet aktivitet fra regionen. Det vil være et 

økende behov for forsterket fokus og ressursbruk innen politisk 

interessearbeid i kommende år. 

Målsetting Å sikre at regionen/ kommunene kan drive politisk interessearbeid. 

Prioriterte 

oppgaver 
• Politisk interessearbeid i regionen og i samhandling med IFK 

• Politisk interessearbeid for å sikre og opprettholde statlig 

tjenesteproduksjon og tilstedeværelse i regionen 

 

Ressurser Regionstyret 

Representantskapet 

Tilsagn 2021 75 000 

 

 

Tiltak   Nasjonal Transportplan 2018-2029 

Status NTP ble vedtatt i Stortinget i juni 2017. Trafikketatene konkretiserte 

oppfølgingen av NTP gjennom vedtak av egne handlingsprogrammer 

i 2018. Ny rullering av NTP i 2021. 

Beskrivelse Samferdselsutvalget er rådgivende organ for regionrådet, og er aktive 

pådrivere for et politisk fokus på samferdsel i regionen og 

Gudbrandsdal. 

Målsetting Målet med regionrådets engasjement med tanke på NTP, er å gi vår 

region sine interesser størst mulig gjennomslag i Innlandet 

fylkeskommune, som er formell høringspart, samt å styrke det 

regionale engasjementet rundt samferdselsspørsmål. 

Prioriterte 

oppgaver 

Politisk påvirkningsarbeid fram mot Stortingets behandling i juni 

2021. 
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Legge til rette for politisk påvirkningsarbeid ved aktiv deltagelse i 

vegforumene (Rv15 og Eksportvegen E136). 

Ressurser Samferdselsutvalget 

Tilsagn 2021 150 000 

 

 

Tiltak Innspill som synliggjør våre prioriteringer til Innlandet 

fylkeskommune 

Status Fylkestinget vedtar fireårige handlingsprogram for drift, vedlikehold 

og investeringer for fylkesvegnettet i Innlandet. 

Handlingsprogrammet for 2018-21 (-23) ble vedtatt av fylkestinget i 

(Oppland) oktober 2017. Bevilgninger til fylkesveger blir endelig 

fastsatt av fylkestinget i forbindelse med den årlige behandlingen av 

Fylkesbudsjettet. Fylkestinget i Innlandet vil i 2021 behandle en sak 

om nytt handlingsprogram for fylkesveger i Innlandet for perioden 

2022–2025(27).  

 

Beskrivelse Handlingsprogrammet for Hedmark for perioden 2018–2021(23) ble 

vedtatt av fylkestinget i Hedmark i juni 2017. Handlingsprogrammet 

for Oppland for perioden 2018–2021(23) ble vedtatt av fylkestinget i 

Oppland i oktober 2018.  

Målsetting Å sikre at vår region får sin forholdsmessige andel av 

utbedringsmidler til fylkesvegnettet 

Prioriterte 

oppgaver 

Fylkeskommunen har en årlig gjennomgang av tiltakene i programmet 

parallelt med arbeidet med Fylkesbudsjettet for det kommende år. 

Regionrådet bør være pådrivere for at kommunen som formell 

høringspart er aktive i denne prosessen. 

Ressurser Samferdselsutvalget 

Kommunene 

Tilsagn 2021 Ingen tilsagn 

 

 

Tiltak   Breiband – teknologisk infrastruktur 

Status Bidrag fra Nkom har blitt betydelig redusert de siste åra. Regionen har 

fortsatt store utfordringer med god dekning både for privatmarkedet 

og næringslivet. En tydelig politikkendring fra statens side flytter 

finansieringsansvaret fra stat til fylkeskommuner, kommuner og 

sluttbrukere. Dette krever at regionen må etablere utvidet satsing 

gjennom en prosjektorganisasjon for videre utbygging av breiband 

Beskrivelse Videreføre et regionalt prosjekt som skal utarbeide en felles og 

forankret søknad fra kommunene i Nord-Gudbrandsdalen på 

statlige/fylkeskommunale midler.  

• Ved tildeling av midler, følge opp bevilgningen med 

anbudsutlysing og kontraktskriving med aktuell utbygger 

• Følge opp utbyggingskontrakt gjennom byggeperioden  

• Utarbeide en helhetlig bredbåndsstrategi for Nord-

Gudbrandsdal  

• Se på alternative løsninger for god kommunikasjon (via 

telemaster) der fiber ikke er mulig  

• WIFI-soner i kommunal regi 
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Prosjektet skal omfatte:  

• Kartlegging av status for bredbåndsutbygging i Nord-

Gudbrandsdal  

• Hva er utbygd?  

• Hvilke utbyggingsplaner foreligger?  

• Hva er behovet?  

• Hva er realistisk å få utbygd?  

• Forberedende arbeid fram mot en søknad felles for Nord-

Gudbrandsdalen på statlige/fylkeskommunale midler 

• Drøfting av eventuell prioritering mellom områder  

• Utarbeiding av søknad  

• Utarbeidelse av konkurransegrunnlag og utlysing av anbud 

utfra Nkom midler og andre tilgjengelige midler  

• Kontraktskriving med aktuell utbygger 

• Oppfølging av framdrift i de enkelte byggeprosjekt 

• Rapportering av prosjektet 

Målsetting Gi alle innbyggerne og næringslivet i Nord-Gudbrandsdal tilgang til 

neste generasjons aksessnett (NGA – høgkapasitets-nett, med 100 

Mbit hastighet) innen fem år.  

Prioriterte 

oppgaver 

Videreføre et regionalt prosjekt ved kjøp av 10 % stilling fra Vågå 

kommune 

Ressurser Kraftselskapene 

Kommunene 

Regionrådet  

Fylkeskommunen 

Utbyggingsselskap 

Tilsagn 2021 75 000 
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Satsingsområde 3 – Attraktivitet 

Strategier: 

• Arbeide for å bremse folketallsnedgangen ved å utvikle innsatsområder i samarbeid 

med kommunene. 

• Trekke til seg og inkludere nye innbyggere, samt å ha fokus på å beholde eksisterende 

innbyggere. 

• Legge til rette for å skape felles arena for ungdom i prosjekt på tvers av 

kommunegrenser 

• Legge til rette for profilering av nasjonalparkregionen Nord-Gudbrandsdal. 

• Arbeide for å bedre utdanningstilbudet i regionen. 

 

 

Tiltak  Tilflytterarbeid (Kom til oss)  

Status Komtiloss.no er en samlebetegnelse for tilflytterarbeidet. Regionrådet 

Nord-Gudbrandsdal jobber med ulike prosjekter rettet mot tilflyttere. 

Beskrivelse Gjennom «Kom til oss» jobber vi aktivt for å gjøre Nord-

Gudbrandsdal mer tydelig som tilflyttingsregion, blant annet gjennom 

synlighet i sosiale medier, nettside, nyhetsbrev og omtale i media. 

 

Planlagte tiltak: 

«Boligtorget Nord-Gudbrandsdal» 

Boligtorget etableres som en lavterskel plattform/forum for 

formidling av eiendom. Her kan de som ønsker å selge eller leie ut et 

bosted, og de som er på utkikk etter et sted å bo, enkelt komme i 

kontakt med hverandre. 

«Nettverk for tilflytteransvarlige»  

Vi har også initiert et nettverk for tilflytteransvarlige i kommunene, 

som vi ønsker å videreføre i 2020. Dette er viktig for et enhetlig og 

langsiktig tilflyttingsarbeid i regionen.  

«Fløtte heimatt» 

Flytte-hjem-kampanje rettet mot utflyttede døler. 

«Stillingssleppet 2021» 

En fast, årlig fellesutlysning av ledige stillinger i regionen. 

Arbeidsgivere får publisert sine stillingsannonser kostnadsfritt på 

Regionrådet Nord-Gudbrandsdals plattform.  

Målsetting Trekke til seg og beholde flere innbyggere i Nord-Gudbrandsdal. 

Bidra til at bedrifter og kommunale virksomheter får økt 

markedsføring/oppmerksomhet rundt sine stillinger, og dermed flere 

søkere. Synliggjøre mangfoldet i arbeidslivet i Nord-Gudbrandsdal. 

Danne nettverk mellom bedrifter som er preget av samarbeid og tillit 

og kan øke konkurransekraften. 

 

Prioriterte 

oppgaver 
• Være et bindeledd mellom selgere og kjøpere, og kommunene. 

• Formidle, markedsføre og øke synligheten ved bl.a. å holde 

hjemmesiden www.komtiloss.no oppdatert til enhver tid, 

sende ut regelmessige nyhetsbrev og klargjøre nettsiden for 

registrering og publisering av ledige stillinger. 

http://www.komtiloss.no/


14 
 

• Skape oppmerksomhet og engasjement rundt 

«Stillingssleppet», og sikre at mange bedrifter registrerer sine 

ledige stillinger. 

• Initiere/samkjøre velkomstpakker til nye innbyggere 

• Nyhetsbrev 

• Direkte kontakt og oppfølging av potensielle hjemflyttere.  

• Samarbeide/koordinere informasjon om tilflytterarbeidet til 

kommunalt ansatte. 

• Avholde møter for tilflyttere og nye innbyggere 1-2 ganger i 

året. 

Ressurser • Personalressurs ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal 

• Tilflytteransvarlige i kommunene 

Landsbrukskontorene i kommunene 

• Næringslivet i regionen 

• Kjøp av ekstern kompetanse/tjenester 

 

Tilsagn 2021 400 000 

 

 

Tiltak  Tiltak for å øke attraktivitet 

Status Regionrådet Nord-Gudbrandsdal jobber for å skape et godt omdømme 

for regionen gjennom ulike tiltak for å trygge gode oppvekstmiljø og 

styrke folkehelsen.  

 

Beskrivelse «Opptur» 

Tilrettelegge for fjelltur for ungdom i samarbeid med DNT 

Gudbrandsdal.  

«Aktiv Læring» 

Aktiv læring er en metode for læring med en helhetlig pedagogisk 

tilnærming som bidrar til en mer variert, praktisk rettet og fysisk aktiv 

skolehverdag. 

«E æ aktiv æ du?» 

Aktivitetsdager for barn med spesielle behov. 

«Nasjonalparkriket Friluftsråd» 

Se på muligheten for å etablere et regionalt friluftsråd. 

«Stolpejakten» 

Stolpejakt er en mosjonsaktivitet som kombinerer turgåing, kultur- og 

opplevelser i naturen. Det er p.t. Stolpejakt i Sel og Vågå. 

Målsetting Bidra til å utjevne sosiale forskjeller gjennom verdier som mangfold 

og inkludering. 

Stimulere til mer hverdagsaktivitet og lavterskeltilbud. 

Prioriterte 

oppgaver 
• Invitere og organisere fjelltur for alle 8. klassinger sammen 

med DNT Gudbrandsdal. 

• Opprette en arbeidsgruppe for aktiv læring på tvers av skolene 

og faggrupper, og initiere oppstart av et utdanningsløp for 

lærere i regionen. 

• Arrangere aktivitetsdager for barn og unge med spesielle 

behov. 

• Se på muligheten for å etablere et regionalt friluftsråd, med 

mål om verdiskapning innen naturbasert turisme gjennom å 
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fokusere på opplevelser, lokal verdiskapning og reel 

bærekraft. 

• Initiere oppstart av Stolpejakten i Lesja, Dovre, Skjåk og Lom 

• Kjøp av tjenester innen digital markedsføring 

Ressurser • Personalressurs ved Regionrådet Nord-Gudbrandsdal i 

tilknytning til arbeidet med tilflytting (Kom til oss) 

• Samarbeide med fylkeskommunen, kommunene, privat 

næringsliv, foreldre, frivillige lag og foreninger. 

Tilsagn 2021 600 000 

 

 

Tiltak  Trygt heim for ein 50-lapp 

Status Videreføring 

Prosjektregnskap P185 

Beskrivelse En transporttjeneste tilrettelagt for ungdom i alderen 15-22 år. 

Ordningen administreres av Regionrådet Nord-Gudbrandsdal/Ung i 

Nasjonalparkriket og støttes av Innlandet Fylkeskommune. 

Målsetting Trafikksikkerhetstiltak med mål om å få ungdom trygt hjem fra 

festlige arrangement og fritidsaktiviteter. 

Prioriterte 

oppgaver 

Markedsføre ordningen for brukergruppe og arrangører 

Bindeledd mellom Taxi Innlandet og arrangør 

Ressurser Lokale arrangører 

Taxi Innlandet 

Innlandet Fylkeskommune 

Kommunene 

Tilsagn 2021 50 000 

 

Tiltak  Ungdomsmusikalen Nord-Gudbrandsdal 

Status Ungdomsmusikalen er et fast regionalt tiltak og eies av Regionrådet. 

Personalressurs inntil 40% som leder av ungdomsmusikalen 2020 

Prosjektregnskap P280 

Beskrivelse Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal hadde sin første oppsetning 

i 1998, og er ett av de største ungdomstiltakene i Gudbrandsdal. 

Ungdomsmusikalen har vært et tiltak under «Ung i 

Nasjonalparkriket» siden 2015. Før det var det fire kommuner som 

stod som eiere. Det er oppsetninger annethvert år. 

Oppsetningen i 2020 – ROCK OF AGES – måtte stoppes p.g.a. 

koronasituasjonen. Planlagt oppstart av prøver i januar 2021 med 

forestillinger i mars 2021 ble etter anbefaling fra smittevernlegen 

avlyst. Denne avgjørelsen ble tatt 17.11.20. 

Målsetting Arbeide med forberedelser og prøver til ny oppsetning av 

ungdomsmusikal. 

Arbeidet planlegges med mål om forestillinger våren 2022. 

Prioriterte 

oppgaver 
- Jobbe med finansiering og sponsorer 

- Sette sammen kunstnerisk team 

- Bestemme prøve- og forestillingsplan i samarbeid med 

skolene m.m. 

Ressurser Regionrådets administrasjon 

Kommunene 

Eksterne samarbeidspartnere/sponsorer 
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Skolene 

Tilsagn 2021 250 000 

 

 

 

Tiltak  Medlemskap i nettverk 

Status Regionrådet betaler deltagelse i: 

Fjellnettverket, Studiesenterte.no og Ungt Entreprenørskap 

Beskrivelse Fjellnettverket 

Fjellnettverket er et politisk nettverk for fjellområda i Sør- og Midt-

Norge. Fjellnettverket er et politisk nettverk, og er ikke et eget 

rettssubjekt. Fjellnettverket arbeider for levende og livskraftige 

bygder i fjellområda. Fjellnettverket er pådriver for en politikk som 

sikrer at ressurser og verdier i fjellområda gir grunnlag for utvikling 

og trivsel i fjellbygdene. 

 

Studiesenteret.no er et AS tilknyttet Oslo Met som nasjonal 

distributør av desentrale høgskolestudier. 

Tiltak Ung i Nasjonalparkriket  

Status Videreføring 

Prosjektregnskap P233 

Beskrivelse Ung i Nasjonalparkriket er ungdomssatsingen i Regionrådet Nord-

Gudbrandsdal. Nord-Gudbrandsdal er den regionen som har størst 

folketallsnedgang. Å ta ungdom inn i prosjekt som inspirerer til å bli 

aktive samfunnsdeltakere, tenke nytt og skape verdier.  

Målsetting Øke attraktiviteten gjennom bl.a. å gjøre det bedre å bo, leve, arbeide 

og utdanne seg i Nord-Gudbrandsdal. Skape en identitet, gjøre 

ungdom stolt av regionen.  

Prioriterte 

oppgaver 

• Motivere ungdommen til å engasjere seg i ungdomsråd lokalt 

• Bindeledd mellom fylkeskommune/regionråd/kommune i 

saker som er aktuelle for ungdom 

• Administrere «Trygt heim for en 50-lapp» 

• Sørge for gjennomføring av Ungdomsmusikalen i Nord-

Gudbrandsdal 

• Støtte Ung Kultur Møtes (UKM) med økonomisk bidrag 

• Entreprenørskap blant ungdom 

• Bistå kommunene ved å styrke tiltak som er aktive og støtte 

nye tiltak som er i tråd med regionrådets strategi og Ung i 

Innlandet 

• Starte forberedelser av Kokkekamp og Elevbedriftsmesse 

2022 

(tiltaket ble avlyst i 2020 og 2021 p.g.a. Covid19) 

 

Ressurser Ungdomsmedarbeidere og ungdomsrådssekretærene i kommunene 

Innlandet Fylkeskommune 

Ungt Entreprenørskap Innlandet 

Tilsagn 2021 270 000 
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Studiesenteret.no er et nasjonalt nettverk, og distribuerer 

desentraliserte studier fra norske utdanningsinstitusjoner til regioner 

og lokalsamfunn. Med sine tilbud fungerer Studiesenteret.no som et 

kontaktpunkt mellom utdanningsinstitusjoner og lokalsamfunn. 

 

Studiesenteret.no sin rolle er å utvikle, forhandle fram aktuelle 

studier, vedlikeholde og drifte nettverket og den digitale plattformen 

undervisningen distribueres på. 

 

Lokalt karrieresenter sin rolle er å legge til rette for teknisk avvikling 

av undervisning på digitale plattformer, legge til rette for 

kollokviearbeid for de lokale studentene, og avvikle eksamener i 

samarbeid med aktuelle høgskoler. 

 

Et samarbeid både mellom Studiesenteret.no som tilbyder, lokalt 

karrieresenter og lokalt næringsliv er avgjørende for å møte 

samfunnets behov for etter- og videreutdanning. 

 

 

Ungt Entreprenørskap er en ideell, landsomfattende organisasjon 

som sammen med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører 

jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på 

seg selv. Organisasjonen er en brobygger mellom skole og arbeidsliv.  

Gjennom denne avtalen ønsker Regionrådet og Ungt Entreprenørskap 

Oppland å fremme kreativitet og entreprenørskap i skolen, samt 

knytte arbeidsliv og utdanning tettere sammen. Avtalen skal ivaretas 

gjennom et samarbeid om gjennomføring av Ungt Entreprenørskaps 

program i skolene i den enkelte kommune.  

Program som omfattes av avtalen: 

• Vårt lokalsamfunn, 4. trinn 

• Økonomi og karrierevalg, 9.trinn 

• Elevbedrift, 9. trinn 

Målsetting Å sikre at regionen har aktiv deltagelse i nettverkene over. 

Prioriterte 

oppgaver 
• Politisk deltagelse i Fjellnettverket 

• Sikre et godt utdanningstilbud for innbyggerne innen livslang 

læring 

• Motivere grunnskolene i regionen til å nyttiggjøre seg tilbudet 

fra Ungt Entreprenørskap 

Ressurser • Politikere 

• Karriere Gudbrandsdal 

• Grunnskolene og NGVGS 

Tilsagn 2021 200 000 

 

 

Tiltak   Utvikling av Otta som by- og regionsenter 

Status Regionrådet forlenger avtalen i to år fra 01.01.20.  
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Beskrivelse Regionrådet Nord-Gudbrandsdal har vært part i en samarbeidsavtale 

om Otta som by og regionsenter fra 01.01.15. Regionrådet har hatt 

medlem i styringsgruppen og gitt økonomisk støtte til og med 2019.  

Oppland fylkeskommune har vedtatt å forlenge avtalen i to år fra 

01.01.20.  

Målsetting Målet er at samarbeidet skal bidra til et felles løft for hele regionen 

gjennom en systematisk byutvikling av Otta. 

Prioriterte 

oppgaver 

Videreføre påbegynt regional satsing for å utvikle Otta som by 

og regionsenter 

Ressurser Regionrådets arbeidsutvalg velger en representant som medlem i 

styringsgruppen. 

Tilsagn 2021 Ingen ny bevilgning 

 

 

Tiltak   Drift- og utviklingsråd ved Nord-Gudbrandsdal 

Lokalmedisinske senter (DUR) 

Status Regionrådsleder er medlem i rådet, og blir derfor omtalt i 

Regionrådets handlingsplan. Dette er en viktig kopling mellom 

regionrådet og NGLMS 

Beskrivelse DUR har følgende oppgaver: 

- Være en formell overordnet arena for strategisk og langsiktig 

planlegging mellom NGLMS, kommunene i Nord-

Gudbrandsdal og helseforetaket, d.v.s. bidra til 

videreutvikling av eksisterende og opprettelse av nye 

spesialisttilbud på NGLMS 

- Sikre god informasjons- og kunnskapsutveksling om 

tjenestene i Nord-Gudbrandsdal og helseforetaket i relevante 

fora 

- Nedsette arbeidsgrupper som skal vurdere faglig utvikling, 

aktuelle samarbeidsformer og utarbeide lokale 

samarbeidsavtaler mellom helseforetaket og kommunene i 

Nord-Gudbrandsdal. 

DUR kan ta beslutninger som omfatter samhandling eller samarbeid 

mellom NGLMS og SI-sakene må være forankret hos ansvarlige i 

begge virksomheter. 

Målsetting Videreutvikle Lokalmedisinsk senter i Nord- Gudbrandsdal i et 

samarbeid mellom vertskommunen, SI og de samarbeidende 

kommunene.  

Sentrale 

samarbeidspartnere: 

Regionale utvalg (fra kommunen) som er sentrale 

samarbeidspartnere for DUR: 

- 6K helse: Kommunalsjefer helse og omsorg i Nord-

Gudbrandsdal og koordinator i samfunnsmedisin 

- Kvalitetsutvalg interkommunale tjenester NGLMS: 

Kommuneoverlegene i NG, hovedtillitsvalgt 

(vertskommune), representant Fagforbundet 

samhandlingsledd Nord-Gudbrandsdal, representant fra helse. 

Og omsorgstjenester i deltakerkommunene, overlege 

NGLMS, virksomhetsleder NGLMS og koordinator i 

samfunnsmedisin 
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- Brukerutvalg NGLMS: Brukerrepresentanter fra Lesja, 

Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk og Fron og virksomhetsleder 

NGLMS 

- Kommuneoverlegeforum: Kommuneoverlegene i NG, 

overlege NGLMS og koordinator i samfunnsmedisin. 

- Dialogmøte forankret i vertskommuneavtalen der bl.a. 

administrativ ledelse, tillitsvalgte og brukerrepresentanter vil 

bli invitert. 

Leder i utvalgene kan be om at saker fremmes i DUR via leder i 

DUR. Representantene fra Sykehuset Innlandet har ansvar for å sikre 

samarbeid med samhandlingsdirektør og brukerutvalg i foretaket  

Ressurser - Regionrådsleder 

- Ordfører i vertskommunen 

- Rådmann/kommunalsjef helse og omsorg i vertskommunen 

- Leder i 6K helse 

- Virksomhetsleder NGLMS 

- Divisjonsdirektør Prehospitale tjenester 

- Divisjonsdirektør Divisjon Lillehammer 

Alle deltakerne utenom har definerte vara. 

Tilsagn 2021 Ingen tilsagn 
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BUDSJETT 2021  

Budsjett Budsjett

2020 2021

Brukerbetalinger 0 0

Andre salgs- og leieinntekter 708 000 7 200

Overføringer med krav til motytelse 0

Rammetilskudd 0 0

Andre statlige overføringer 0 0

Andre overføringer 6 572 000 10 000 000

Inntekts- og formuesskatt 0 0

Eiendomsskatt 0 0

Andre direkte og indirekte skatter 0 0

Sum driftsinntekter   7 280 000 10 007 200

Lønnsutgifter 3 093 900 2 789 500

Lønnsutgiftger drift 626 800 1 289 480

Sosiale utgifter 167 600 172 900

Sosiale utgifter drift 66 700 79 200

Kjøp av varer og tjenester som inngår i tjenesteproduksjon 5 004 700 8 102 420

Kjøp av tjenester som erstatter kommunal tjenesteproduksjon 0 0

Overføringer -1 638 100 -2 385 700

Avskrivninger 0 0

Fordelte utgifter 0 0

Sum driftsutgifter   7 321 600 10 047 800

Brutto driftsresultat   -41 600 -40 600

Renteinntekter og utbytte 42 200 41 200

Gevinst finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0

Mottatte avdrag på utlån 0 0

Sum eksterne finansinntekter   42 200 41 200

Renteutgifter og låneomkostninger 600 600

Tap finansielle instrumenter (omløpsmidler) 0 0

Avdrag på lån 0 0

Utlån 0 0

Sum eksterne finansutgifter   600 600

Resultat eksterne finanstransaksjoner   41 600 40 600

Motpost avskrivninger  0 0

Netto driftsresultat   0 0

Bruk av tidligere års regnskapsmessige mindreforbruk 0 0

Bruk av disposisjonsfond

Tilføring til disposisjonsfond -13 260 -13 260

Bruk av bundne fond 4 000 000 4 000 000

Sum bruk av avsetninger   3 986 740 3 986 740

Overført til investeringsregnskapet 0 0

Avsatt til dekning av tidligere års regnskapsmessige merforbruk/mindreforbruk -13 260 -13 260

Avsatt til disposisjonsfond 0 0

Avsatt til bundne fond 3 575 300 3 575 300

Sum avsetninger   3 562 040 3 562 040

Regnskapsmessig merforbruk/mindreforbruk   424 700 424 700


